
CURS 2020-21

EDITORIAL TÍTOL LLIBRE

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 5

ISBN SOCI

CURS:

NO SOCICODI
PREUS

NOM I COGNOMS: SOCI AMPA  :

TEKMANBOOKS EMAT 5È 50,00 € 50,00 €1

SANTILLANA CATALÀ  + LLICÈNCIA 32,45 € 37,59 €2

SANTILLANA CASTELLÀ + LLICÈNCIA 32,04 € 37,12 €3

OXFORD BIG BRIGHT IDEAS 5. ACTIVITY BOOK9780194109918 17,87 € 21,44 €4

OXFORD BIG BRIGHT IDEAS 5. CLASS BOOK (LLICÈNCIA DIGITAL)9780194109925 13,64 € 15,81 €5

ESCOLA AGENDA889999905 5,00 € 5,00 €15

RICHMOND SANTILLANA ECOSYSTEMS - ALUMNES NOUS9788468020037 5,56 € 6,44 €53

RICHMOND SANTILLANA LIGHT - ALUMNES NOUS9788468020075 5,56 € 6,44 €54

RICHMOND SANTILLANA THE EARTH9788468020211 5,56 € 6,44 €55

RICHMOND SANTILLANA THE UNIVERSE9788468020228 5,56 € 6,44 €56

Les famílies que no són sòcies de l'AMPA i es vulguin beneficiar dels preus/descomptes dels socis, poden fer-se sòcies fent un ingrés de 
l'import íntegre de la quota de 27€ al compte de l'AMPA abans del dia 03 de Juliol.

Amb aquest procediment els alumnes trobaran els llibres a l'aula el primer dia de classe.  Si us plau, no folreu els llibres ni hi poseu el nom 
fins que els hagi revisat el/la tutor/a. Gràcies. 

Autorització Llei 16/2009 de serveis de pagament: A fi de donar compliment a la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, pel que fa a 
l'autorització d'operacions de pagament, hem de disposar del document amb el consentiment d'operació de pagament per al càrrec al compte. Així, el titular 
del compte bancari declarat en el present document atorga el seu consentiment exprés perquè li siguin carregats en aquest per l' Escola Mare del Diví Pastor,
pel concepte de pagament de llibres de text.

En / Na _______________________________________________ amb DNI _____________ titular del compte, ja facilitat a l'escola*. 

signat,

(*)Les persones de les quals l'escola no tingui el número de compte hauran de passar per la porteria per facilitar les dades bancàries.

1. Marqueu amb una creu els llibres que sol·liciteu.

2.  Envieu a l'adreça: direccio@mdpcapellades.cat la butlleta emplenada abans del 20 de juny (improrrogable).

3. Rebreu per mail un full amb els llibres sol·licitats i l'import total.

4. Forma de pagament: l'escola girarà el primer pagament el 10 de juliol i el segon l'11 d'agost en el cas de Primària. A Infantil es cobrarà tot l'import el 10 de 
juliol. 


